Předávkov
Jak pokojné
jitro, ptáci
sladce cvrlikají
ve větvích,
v záchodové míse
uhlazeně klokotá
včerejší tandoori
a Tankerka,
náš malý spící
mutantek, je
náhle probuzena
polibkem
čerstvého
australského
vánku
a kyselým pachem
zvětralého piva.

p
Od

ání Propisotem
Přestaň snít,
plešatko, máš přece
narozeniny!

CHR

Mumly mumly Podej
mi tu… Bacha na to
vokn… Vyndej toho
hada z toho tunelu!
Bacha, banán, banán!
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Vstávej!

Co je?

Nazdar! Musím vám
říct něco o Spermavaru. Je to
hovadsky dobrý pivo, piju to pořád
a taky moje žena. Ehm, jo a taky
malá dcera a můj táta a ti všichni
vám radí: Pijte Spermavar!

ZÍÍÍV! GRRR! Mám v hubě
jak v připálený troubě!
Asi to spláchnu trochou
ležáku.

ř

or

...Takhle dobrý, Honzo?

!

Věci
Kamila
Mišíka

SLUŠNEJ
BALÍK

To teda

ne!

Fuj! Chutná to
jako něco, o čem
se v komiksu vůbec
nesmí psát!

Eště
něco,
eště
kopnout
do kulí!

V celé Austrálii se nenajde jiné pivo než
Spermavar. Místní mafie se zmocnila
dodávek všech ostatních piv a nahradila
je svým vlastním. Je to nejspíš nejslabší
ležák ve vesmíru a dost hnusně smrdí.
Mafie díky němu sice bohatne, ale dceru
odkojenou dávnými časy to pěkně sere.

tohohle ch
lápka?

Znáte někd
o

Celou noc
prosnít
v kuchyni.

Kurva!
Aj!

Lednička je
toho plná!

Není
v ledničce
něco lepšího?
Takhle to
nepůjde,
a zvlášť na mé
narozeniny!

Tradiční

Autoři se omlouvají za častý výskyt slova sperma“ v různých podobách. Když
”
jsme to psali, nevěděli jsme, že se to nesmí.

59

Zatím se uvolňují
letecké a vodní
cesty do surfařského
ráje. Ohlušující
řev supermoderních
motorů a kyselý zápach
vysokooktanového paliva
i kerosinu zvěstují
příjezd Tankerčiných
kámošek.

Nazdar, psí
cecku! Jsi tu
dlouho?

Pilotka!

Skoro půl
hodiny, kde se
flákáš, vyčpělá
pizdo?
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Vyližte

Ponorka!

Uvízla jsem
v zácpě. A tebe
fakt nesnáším!

Mimochodem,
dort je tady!

Brz

Jedeme, palice,
vyrážíme!

Mám pro Tankerku dárek
a na přání jsem přidala
tvoje jméno, jo? Je to
vtipný přání
a dárek je
taky pěknej,
jasný?!

A tak Pilotka s Ponorkou
vyrazily do surfařského ráje,
kde jsou vlny vysoké, písek
zlatý a kde mladý Stevie
pořádá oslavu Tankerčiných
narozenin.

Bože!

Jo, já mám
dort!
Ty máš
pro ni dárek? Já
zapomněla!
Vysrat se na
tyhle ultrabanální
kecy. To je jak
u blbých!
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HUDBA: THE SENSELESS THINGS

Sakra!

Co to máš
s vlasama? Vypadají
nějak jinak!

To je schválně, ty
náno. Bože, proč
je ta Pilotka tak
otravná? Přivezlas
dort?

l

To máš
vostříhaný?

Taky tě nesnáším,
smraďoško!

Jak vidíme, mezi našimi děvčaty
vládne standardní komunikační
protokol.
CÁK

Brzy nato

Co se děje,
Stevie?
Sere mě tohle
příšerný pivo, ten
Spermavar, co nám sem
pořád vozí mafie, takovej
hnus!
To přece
nemůžeme pít
na Tankerčině
oslavě!

Chutná to jak
zaječí chcanky!
Tankerka se
vztekne!

ÁC!
CÁK ŠPLOUCH! CÁK! ŠPLÍCH!
! PL
!

Jo, chudák holka!
Zkus vypít na svý
narozeniny sud
sraček!
To ji asi
fakt nepotěší!

Co je to za
narozeniny?

!

Bože! Ach ne!
Sakra! To ne!

š šš
š š šš
š
š

Klid,
je to jen
pivo!

Š

Chudák
holka!
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